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operacional assim falando, que em todo o lado reflecte a 
sua forma social. No limite, obviamente, é o próprio 

conceito de médium que desaparece e deve desaparecer: 
a palavra trocada, a troca recíproca e simbólica, nega a 

noção e a função de médium, de intermediário...A 
reciprocidade provêm da destruição do médium.” 

(Baudrillard) 
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Dez teses sobre a proliferação dos egocratas 
 

I 
 
O Egocrata – Mão, Estaline, Hitler, Kim Li Sung – não é um 

acidente, uma aberração ou uma irrupção de 
irracionalidade; ele é a personificação das relações da 

ordem social existente. 
 

II 
 

O Egocrata é inicialmente um indivíduo, como toda a 
gente: silenciado e impotente nesta sociedade sem 

comunidade ou comunicação, vítima do espectáculo, “o 
ininterrupto discurso da ordem existente sobre si 

própria, o seu monólogo laudatório, o auto-retrato do 
poder na época da sua administração totalitária das 

condições da existência.” (Debord) Repelido pelo 
espectáculo, ele anseia pelo “ser humano liberado, um ser 

que é ao mesmo tempo um ser social e uma 
Gemeinwessen.” (Camatte) Se o seu desejo fosse expresso 
na prática: no seu local de trabalho, na rua, em qualquer 
lugar onde o espectáculo rouba a sua humanidade, ele 

tornar-se-ia um rebelde. 
 

III 
 
O Egocrata não expressa o seu desejo pela comunidade e 
pela comunicação na prática; transforma-o num Pensar. 
Armado com esse Pensar, ele continua silenciado e 
impotente, mas já não é como os demais: ele é 
Consciente, ele possui a Ideia. Para confirmar a sua 
diferença, para assegurar que não se está a iludir, precisa 
de ser visto como diferente pelos outros – esses outros 
que confirmam que ele é verdadeiramente possuidor do 
Pensar. 
 

devemos dirigi-la, não com um poder visível, mas com a 
ditadura colectiva de todos os aliados. Uma ditadura sem 
distintivo, sem título, sem direito oficial, contudo ainda 
mais poderosa porque não terá nenhuma das aparências 

do poder.” (Bakunine, citado por Debord) A ditadura 
colectiva de todos rapidamente se torna a regra do 

próprio Egocrata porque, “se todos os burocratas em 
conjunto decidissem tudo, a coesão da sua própria classe 

poderá ser assumida apenas pela concentração do seu 
poder terrorista numa única pessoa.” (Debord) Com o 
sucesso da empresa do Egocrata, o estabelecimento da 
“dita-dura sem direito oficial,” a comunicação não está 
somente ausente numa escala social; qualquer tentativa 

local é deliberadamente liquidada pela polícia. Esta 
situação não é uma “deformação” dos “puros objectivos” 
iniciais da organização; está já prefigurada nos meios, os 

instrumentos “fundamentalmente igualitários” usados 
para a vitória. “O que caracteriza os meios de 

comunicação social é o facto de serem anti-mediadores, 
intransitivos, os factos de produzirem uma não-

comunicação...A televisão, somente pela sua presença, é 
um controlo social em casa. Não é necessário imaginar 
este controlo como o periscópio do regime espiando a 

vida privada de cada um, porque a televisão é já melhor 
do que isso: assegura que as pessoas não conversem mais 

umas com as outras, que estejam definitivamente 
isoladas em face de declarações sem resposta.” 

(Baudrillard) 
 

X 
 

O projecto do Egocrata é supérfluo. Os meios de 
produção e de comunicação capitalistas já reduzem os 

seres humanos a espectadores silenciados e impotentes, 
vitimas passivas continuamente sujeitadas ao “monólogo 

laudatório” da ordem existente. A revolução anti-
totalitária requer, não outro médium, mas a liquidação de 

todo os média, “a liquidação de toda a sua estrutura 
presente, funcional como técnica, da sua forma 



este potencial em si contido mas pervertido pela ordem 
capitalista. Numa palavra, de o libertarem...” (uma 

posição parafraseada por Baudrillard.) A rejeição inicial 
do espectáculo, o desejo pela comunidade e pela 

comunicação, foi substituída pelo desejo de exercer 
poder sobre os mesmos instrumentos que aniquilam a 

comunidade e a comunicação. A hesitação, ou uma 
explosão da crítica, são governadas pela chantagem 

organizacional: “Os Leninistas vencerão se nós próprios 
não aceitarmos a responsabilidade de lutar para 

vencer...”, (“The Red Menace.” Um Estalinista diria, “Os 
Trotskistas vencerão...,” etc.) Desde esta posição, tudo 
vale; todos os meios são bons se levam ao objectivo; e 

como absurdo limite externo, até as promoções e a 
publicidade, a actividade e a linguagem do próprio 

Capital, se tornam meios revolucionários justificados: “ 
Nós concentramo-nos fortemente na distribuição e 

promoção...O nosso trabalho promocional é de grande 
escala e caro. Inclui uma larga publicidade, correio 

promocional, catálogos, expositores por todo o país, etc. 
Tudo isto custa uma enorme quantidade de dinheiro e de 
energia, que é coberto por dinheiro gerado pela venda de 
livros.” (Um “homem de negócios anarquista” numa carta 
ao Fifth Estate.) É este homem de negócios anarquista um 
ridículo exemplo, por ser tão ridiculamente exagerado, ou 

estará solidamente dentro da tradição ortodoxa da 
militância organizada? “Os grandes bancos são o 

aparelho de estado de que precisamos para fazer surgir o 
socialismo, e o que adoptamos já preparado pelo 

capitalismo; a nossa tarefa aqui é somente cortar o que 
mutila de forma capitalista este excelente aparelho, de o 
fazer ainda maior, ainda mais democrático, ainda mais 

compreensivo...” (Lenine, citado por M. Velli.) 
 

IX 
 
Para o Egocrata, os média são um mero meio; o objectivo 

é a hegemonia, o poder, e o poder da polícia secreta. 
“Pilotos invisíveis no centro da tempestade popular, 

IV 
 

O Egocrata descobre uma “comunidade” e uma 
“comunicação,” não esmagando os elementos do 

espectáculo ao seu alcance, mas rodeando-se de mentes 
semelhantes, outros Egos, que reflectem entre si o 

Pensamento Dourado e confirmam entre si a validade da 
sua possessão. Os Escolhidos. Neste momento o Pensar, 

se quer permanecer dourado, deve continuar para sempre 
o mesmo: puro e inflexível; o criticismo e o revisionismo 

são sinónimos de traição, “Assim só poderá existir 
polemizando a realidade. Refuta tudo. Só poderá 

sobreviver cristalizando-se, tornando-se totalitário.” 
(Camatte) Dai que, para continuar a reflectir e a 

confirmar o Pensar, o indivíduo deve parar de pensar. 
 

V 
 

O objectivo inicial, “o ser humano liberado,” é perdido 
para a prática quando é relegado para a consciência do 

Egocrata, porque “a consciência torna-se por si própria o 
objectivo e reifica-se numa organização que encarnará o 
objectivo.” (Camatte) O grupo dos mútuos admiradores 
encontra um programa e um local de encontro; torna-se 

uma instituição. A organização, que toma a forma de uma 
célula Bolchevique ou Nazi, dum clube de leitura 
Socialista ou dum grupo de afinidade Anarquista, 

dependendo das circunstâncias locais e das preferências 
individuais, “fornece um terreno favorável para a 
dominação informal através dos propagandistas e 
defensores da sua ideologia, especialistas que são 

geralmente mais medíocres quanto mais a sua actividade 
intelectual consiste na repetição de certas verdade 

definitivas. O respeito ideológico pela unanimidade de 
decisão tem sido inteiramente favorável para a 

autoridade incontrolável, dentro da própria organização, 
dos especialistas da liberdade” (escreveu Debord, 

descrevendo as organizações anarquistas). Rejeitando o 



espectáculo governante ideologicamente, a organização 
dos especialistas da liberdade reproduz a relação do 

espectáculo na sua prática interna. 

 

VI 
 

A organização que encarna o Pensar vira-se para o 
mundo, porque “o projecto desta consciência serve para 
encaixar a realidade no seu conceito.” (Camatte) O grupo 
torna-se militante. Inicia-se para estender à sociedade em 
grande escala as relações internas da organização, uma 

variante de tal pode ser resumida da seguinte forma: 
“Dentro do partido, ninguém deverá ficar para trás 

quando uma ordem para avançar é dada pela liderança, 
ninguém deverá ir para a direita quando a ordem é de ir 
para a esquerda.” (um líder revolucionário, citado por M. 
Velli.) Neste momento o conteúdo específico do Pensar é 

tão irrelevante para a prática como a geografia do paraíso 
Cristão, porque o objectivo é reduzido a um bastão: serve 
como justificação para as práticas repressivas do grupo e 
como instrumento de chantagem. (Exemplos: “O mínimo 
desvio da ideologia socialista significa o fortalecimento 

da ideologia burguesa.” Lenine, citado por M. Velli; 
“Quando libertários caluniosamente deitam outros 

abaixo, questiono a sua maturidade e compromisso para 
a mudança social revolucionária” um anarquista numa 

carta ao The Fifth Estate.) 
 

VII 
 

A organização militante estende-se através de métodos 
de conversão e manipulação. A conversão é a técnica 

favorita dos princípios do Bolchevismo e do anarquismo 
missionário: a tarefa específica do militante é o de 

introduzir consciência na classe trabalhadora (Lenine), de 
“levar aos trabalhadores as nossas ideias” (um anarquista 
no “The Red Menace”, Toronto). Mas a tarefa implícita do 

militante, e o resultado prático da sua actividade, é o de 
afectar a prática dos trabalhadores, não o seu 

pensamento. A conversão é sucedida se os trabalhadores, 
sejam quais forem as suas ideias, pagarem tributo à 
organização e obedecerem às chamadas à acção da 

organização (greves, manifestações, etc.). O objectivo 
implícito do Egocrata é o de estabelecer a sua (e a da sua 

organização) hegemonia sobre um grande número de 
indivíduos, de se tornarem os líderes de uma massa de 

seguidores. Este objectivo implícito torna-se cinicamente 
explícito quando os militantes são Nazis ou Estalinistas 

(ou uma amálgama dos dois, tal como o Partido 
Trabalhista dos Estados Unidos). A conversão dá lugar à 
manipulação, mentindo abertamente. Neste modelo, o 
recrutamento de seguidores é o objectivo explícito, e a 
Ideia deixa de ser um guia, perfeito e imutável; a Ideia 

torna-se um mero meio para o fim explícito; o que quer 
que seja que recrute mais seguidores é uma boa Ideia; a 

Ideia torna-se uma colagem construída cinicamente 
baseada nos medos e ódios dos potenciais seguidores; a 

sua maior promessa é a aniquilação de bodes expiatórios: 
“contra-revolucionários,” “anarquistas,” “agentes da CIA,” 

“Judeus,” etc. A diferença entre os manipuladores e os 
missionários é teorética; na prática, são contemporâneos 
que competem no mesmo campo social, e emprestam as 

suas técnicas uns aos outros. 

 

VIII 
 
Para espalhar a Ideia, como para converter ou manipular, 

o Egocrata necessita de instrumentos, os média, e são 
precisamente os tais média que a sociedade do 

espectáculo fornece em profusão. Uma justificação para 
se voltarem para esses média é dada da seguinte forma: 
“Os média são correntemente um monopólio das classes 

dirigentes que os divertem para seu benefício. Mas as 
suas estruturas permanecem fundamentalmente 

igualitárias, e cabe à prática revolucionária trazer à tona 


